
Amethyst Paspruko 
Iš Komunistu

Sekmadieni britu admiraliteas gavo iš 
Amethyst laivo dramatiška radijo prane
šima: "Prisijungėme prie laivyno. Jokiu 
medžiaginiu ir žmonėmis nuostoliu nėra. 
God save the King.’

Laivas buvo komunistu smarkiai ap
šaudytas ir stovėjo sulaikytas Jangtses 
upėje nuo balandžio 26 d. Diplomatai 
bandė susitarti su komunistais, kad laivas 
būtu išleistas, bet pastangos vaisiu nedavė. 
Pereita savaite admiralitetas davė sutikima 
Amethystui bandyti pasprukti. Laivas 
pasijudino nakties metu. Komunistinės 
baterijos, kurios saugojo laiva, nuo kran
to atidarė ugni. Apšaudymas truko kelias 
valandas, tačiau laivui pavyko be jokiu 
nuostoliu pasprukti. Britu laivynas Hong- 
Konge iškilmingai sutiko drąsiuosius jūri
ninkus, o Karalius Jurgis VI pasiuntė svei
kinimo telegrama laivo įgulai ir apdovano
jo laivo kapitoną ordenu (DSO).

Visa britu ir Amerikos spauda plačiai 
aprašo drasuji žygi.

Maskoliai Viską 
Išrado ...

Pastarosiomis dienomis Maskvos radijas
skelbia ilga saraša "išradėju”. Pasirodo, 
kad visi žinomesni išradimai, kuriuos 
padarė Vakaru mokslininkai, bolševiku yra 
pasisavinti. Štai sužinome, kad pirmaji 
garvežį išrado ne Stevensonas, bet mas- 
kolis Tulpanovas. . . Taipgi ir pirmoji garo

JAV GINS
Achesonas, Valstybės Sekretorius, atsa

kinėdamas i klausimus dėl Trumano patiek
tos karinės pagalbos Europai įstatymo 
pareiškė, kad Vak. Europos užpuolimas 
reikštu totalini kara prieš visas Atlanto 
Pakto valstybes ir kad JAV-bės yra pasiža
dėjusios ginti šiaurės Atlanto Pakto vals
tybių teritorijas. Pasak Achesono, viena 
Vak. Europa nepajėgtu apsiginti be Ameri
kos pagalbos.

AMERIKOS KARINIAI VADAI EUROPOJ E
Tuoj po Prez. Trumano prašymo Kon

grese, kad būtu paskirta 362 mil. svaru 
suma Europos apginklavimui, JAV-biu 
štabu viršininkai, gen. Bradley (sausumos), 
admirolas Denfield (laivyno) ir gen. Van- 
denber (oro) išvyko i Europa tartis su 
Atlanto Pakto valstybių kariniais vadais. 
Toks netikėtas vadu vizitas bitvo iššauk
tas didelio pasipriešinimo iš kai kuriu Kon
greso atstovu pusės viršminėtam Trumano 
prašymui. Kongreso nariai yra tos nuomo
nės, kad Vak. Europa ir pati jau yra

EUROPA
Fa pačia proga kalbėdamas gen. Brad

ley, kariuomenės štabo viršininkas, pareiš
kė, kad Amerikos karinė pagalba Europai 
turėsianti trukti 4-5 metus. Jis numatas, 
kad karo atveju JAV-bės turėsiančios imtis 
strateginio bombardavimo, pavartojant ato
mines bombas. Gi didžioji dalis JAV-biu 
kariuomenes turės būti perkelta i Europa, 
kad bendromis jėgomis su Europos kariuo
menėmis pasipriešintu užpuolikui.

pakankamai padariusi žygiu savo saugumui 
užsitikrinti ir Amerikos mokesčiu mokėtoju 
pinigai tebus bereikalo mėtomi Europai. 
Amerikiečiai vadai griže turės plačiau 
painformuoti Kongresą patikinti, kad 
Europa pavojaus valanda galės greit susior
ganizuoti, standartizuoti ginklus, apsijung
ti vienon vadovybėn ir t. t. Priešingai, 
mažai teturima vilties, kad Kongresas 
priimtu pilnumoje prašyta suma kreditu.

JAV-biu štabu viršininkai jau lankėsi 
Frankfurte ir Londone ir penktadieni iš
skrenda i Paryžių.

Argi Sutiks?
Suėjus nustatytam dvieju mėnesiu ter? 

minui, JAV ir Britanija paprašė Bulgarija, 
Rumunija ir Vengrija paskirti narius i 
trišali taikinimo komitetą, kuris turėtu 
ištirti anglu-amerikiečiu kaltinimus, kad tos 
valstybės sulaužiusios taikos sutartis.

Mažai tėra vilties, kad tos satelitinės val
stybės sutiks patenkinti JAV ir Britanijos 
prašymą ir tada paaiškės, kad jau nebėra 
jokiu kitu keliu, kaip galima bebūtu sud
rausti taikos sutarčių laužytojas. . • .. • •

Sumažintos Kainos
Nuo rugsėjo mėn, sumažinamos kainos 

5% (arba vienu šilingu nuo svaro) "utility” 
prekėms šių rūšių : rūbams, avalynei ir 
tekstilei namu reikalams. Kainu sumažini
mas padarytas krautuvininku ir urmo 
sandėlininku saskaiton.

latvė Gavo Gera
Tarnyba

Wiltshire Sveikatos Taryti paskjrė 
ponia Meta Timrots, latve DP,,Bwindol'oį 
Sveikatos Centro dantiste, su tpEŽiedamuA- L’ 
j u aplyginimu 900 svaru metatrffj t JI
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KARIUOMENĖ JAU PARENG
Ar peržengs graikai Albanijos siena T

mašina yra rusu "išradimas”, kuris buvo
padarytas. . . 1776 metais. Radija išrado 
ne Marconi, telegrafas jau senai ruskiams 

----- - ko čia ir bekalbėti api1- 
telefora! yŽiiJrek'te, kokie mes ruskiai kul
tūringi’ ir kaip tie nelemtieji Vakaru atsili
kėliai mokslininkai iš mūsų garbe pasisa
vino. . . Taip, bolševikams viskas galima, 
net šlykščiausias melas.

BERLYNO EKONOMINIS BANKROTAS
Vak. Berlyno burmistras Reuteris įspė

jo Vakaru Valstybes, kad Berlynas, kuris 
daug pastangų padėjo atsispirti Rusijos 
blokadai, šiandien yra dideliame pavoju
je dėl gresiančio ekonominio bankroto. 
Jeigu Berlynas negaus kreditu ir nauju

Ihir Galingesnės
JAV-biu Atominės Energijos Komisija 

viešai paskelbė, kad JAV-bės jau gamina 
"naujus ir galingesnius atominius ginklus.” 
Uranijaus ir plutonijaus gamyba yra 
žymiai padidėjusi.

Vis Tebegrasina
Rumunijos komunistu partijos ir vyriau

sybės oficiozas "Scanteia” paskelbė aštru 
straipsni, kuriame "pranašauja” jog tuo
jau bus nušalintas Tito ir jugoslavai susi
lauks "laisvės”. . .

LORDU RU MAI
Plieno ir geležies pramonės suvalstybini- 

mo įstatymas, kuris buvo Žemųjų Rūmu 
priimtas, sudarė priežastį pirmam aštriam 
susikirtimui tarp Ankštųjų ir Žemųjų 
Rūmu. Konservatoriai tam įstatymui yra 
priešingi ir turėdami dauguma Aukštuose 
Rūmuose, padarė įstatyme viena pakeiti
mą ta prasme, kad įstatymas įsigaliotu tik 
po nauju parlamento rinkimu. Reiškia, 
kad būtu tuo suteikta proga žmonėms šiuo 
klausimu pasisakyti,— išrenkant arba kon
servatorius, kurie istatyma atmeta, arba 
darbiečius, kurie ji tada jau galėtu įgyven
dinti. Tačiau Žemieji Rūmai su tuo lordu

Greiėiausias
Britanija pastatė greičiausia pasaulyje 

keleivini lėktuvą, kuris varomas sprausmi- 
niniais motorais. Turi 4 motorus ir skrenda 
500 miliu i valanda.

PuįĮtilitiu bat o leidimu
Po ilgiau užtrukusio vilkinimo, paga

liau Turkijos vyriausybė, nežiūrint i Rusijos 
protestus, davė leidimą amerikiečiu moks
lininku ekspedicijai ištirti Ararato kaina, 
ieškant ten Nojaus arkos liekanų.

Ar peržengs Graikai Albanijos, siena ?
Su didžiausiu susidomviiriMi Getaikija seka. 

pasirengimus savos kariuomenės, kurios 
šešios divizijos, naujai apmokytos ir per
ginkluotos, daro paskutinius pasirengimus 
pulti įsitvirtinusius Gramos kalnuose komu
nistinius partizanus. Vyrauja įsitikinimas, 
kad Graikijos kariuomenė peržengs Albani- 

užsakymu, ekonominis klausimas nuves i 
bankrotą. Jau šiuo metu yra virš 200.000 
bedarbiu ir padėtis diena iš dienos blogė
janti.

Berlyne eina gandai, kad Vakarai Pary
žiuje pažadėję Berlyną apleisti ir todėl 
jiems nebėra ko daugiau Berlynu rūpintis. 
Bet JAV-biu Sekretorius įsakmiai pažy
mėjo, kad JAV-biu kariuomene yra Berly
ne ne tam, kad subalansavus biudžetą, bet 
kad laimėjus politiškai, nuo ko ir šiandien 
JAV nėra atsisakiusios.

RUMUNIJA UŽDARĖ BAŽNYTINES
ORGANIZACIJAS

Rumunijos komunistu vyriausybė uždarė 
15 katalikišku institucijų iškaitant vienuo
lynus ir ligonines. Visi paliestųjų institu
cijų nariai laike 20 dienu turi pranešti 
vyriausybei, ar jie nori prisijungti prie dar

PASIPRIEŠINO
pakeitimu nesutiko ir tas įstatymas dabar 
turės laukti įsigaliojimo vienerius metus, 
kada jis taps įstatymu, nežiūrint i Lordu 
Rūmu kitokia nuomone.

Naujas Vatins
Nuo sausio 1 d. nauju Britanijos oro 

pajėgu štabo viršininku paskirtas mar
šalas Sir John Slessor, vietoj pasitraukian
čio lordo Tedder.

j >s siena, jei partizanai vėl, kaip ir pernai, 
\ .'‘adys pastelėpti -’Albanijos terš turi jej«

Šia savaite Graikijos štabo šefas gen. 
Van Fleet, apžiūrėjo išsidėsčiusią kariuo
mene. Puolime dalyvaus 60.000 kareiviu, 
vadovaujami gen. Ventiris, kuris skaitomas 
vienu iš geriausiu Graikijos strategu.

Pernai metais graiku kariuomenė buvo 
išvadavusi Gramos kalnus nuo partizanu, 
kurie tada pasitraukė i Albanija, ten susit
varkė, apilsėjo ir vėl grižo Graikijon.

•fAV Aaujas Oolitinis 
Kursas Azijai ?

JAV* Valstybės Sekretorius D. Achesonas 
pranešė, kad du Azijos klausimais specia
listai yra paskirti išdirbti, kartu su kitais 
pareigūnais, nauja JAV politinio kurso 
plana Kinijai ir apskritai visiems Tolimie
siems Rytams. Ju planas, kaip rekomen
dacija, bus patiektas Valstybes Departa
mentui.

likusiu keturiu katalikišku institucija, ar 
paliks vienuolynus ir užsiregistruos civili
niam darbui. Atkaklus puolimas, nukreip
tas prieš Kat. Bažnyčia Rumunijoje, prasi
dėjo prieš metus laiko, kada buvo uždary
tos visos katalikiškos mokyklos ir visi vys
kupai uždaryti i kalėjimus. Kartu su vys
kupais buvo suimti virš 400 kunigu. 
Kadangi Rumunija yra skaitoma pavyz
dinga Kominformo valstybė, iš to galima 
daryti išvada, kad panašaus likimo susi
lauks kat. bažnyčia ir kituose satelitiniuose 
kraštuose, kaip tai Vengrijoje ir Čekoslo
vakijoje.

Vikingu “Invazija” 
Anglijon

Paminėjimui 1500-ms metinėms nuo 
saksu invazijos i Anglija, Danu vikingu 
laivas "Hugin”, toks, koks buvo naudoja
mas prieš 1.500 metu, atplaukė i Anglija 
ir "ivykdė invazija” prie Margate. Visa 
igula buvo apsirengusi senovės vikingu 
rūbais ir laiva atirklavo iš Danijos. Pake
lyje jie buvo "užpulti” senovės britu, 
apsiginklavusiu primityviais ginklais.

Plaukiant Temze didelės žmonių minios 
nuo krantu sveikino "užpuolėjus”.

ję*']? jaj-' buvome pranešė, Graikijos
•14t, *■' 
tybiu, kaip pastarosios reaguqftip/jei lGr*F <• / 
kijos kariuomenė, persekiodama partazapus V 
peržengs Albanijos siena.

Aišku, viešuma negali žinoti šių slaptu 
pasitarimu rezultatu, bet iš paskutinio 
Prez. Trumano raporto Kongresui, kuriame 
labai aštriai buvo kaltinama Albanija ir 
Bulgarija už pagalba partizanams, daroma 
išvada, kad visai galimas dalykas, jog 
Graikija galėjo sulaukti tylaus pritarimo. 
Juoba, kad graiku kariuomenė ir tauta yra 
įsitikinusi, jog atėjo laikas viena karta 
užbaigti ta nelemta "Albanijos neitralumo 
komedija”, ir ta savo isitikinima viešai 
rodo.

Puolimo laukiama sekančios savaitės 
pradžioje.

Albanija Proteli uo.ja
Albanija išeities baze 

Graikijos sukilėliams ir ju slėptuvė, sumušė 
rekordą niekšiškumo, apskųsdama Graikijos 
vyriausbe JTO-ijai, kad pastaroji "pažei
džia” Albanijos siena, kad graiku lėktuvai 
skraidą virš Albanijos teritorijos ir kareiviai 
Šauda i Albanijos pasienio kaimus.

Socializmo Painoka
Čekoslovakijos lengvaatletai, 

rusais ir jas pralaimėjo, išvykdami iš Mask
vos pasiuntė savo prezidentui tokia tele- 
kurie šiomins dienomis turėjo rungtynes su 
grama : "Gavome puikia socializmo 
pamoka. ”

Korespondentas IS tavo 
Sekamas

Šveicarijos spaudos korespon
dentas Prahoje apleido Čekoslovakija, prieš 
išvykdamas mandagiai painformavo Čeko
slovakijos spaudos šefą komunistą Klingeri, 
jog jis teikėsi rasti savo kambaryje irengta 
slapta mikrofoną, kuriuo čeku policija sekė 
jo privačius pasikalbėjimus.

Koreja Prisidedu l’rie I’ttklo
Pranešama iš Pietų Korėjos, 

jog čia laukiamas maršalas Cang-Kai-Sekas, 
kuris atvyks pasitarti su Korėjos prezidentu 
Rhee dėl sudarymo anti komunistinio pakto 
rytu Azijoje. I pasimatyma pakviestas ir 
Filipinų prezidentas Quirino, kuris, kaip 
raseme, nesenai sudarė antikomunistini
pakta su nacionalistine Kinija.

Stambi Ginklu Vagrywte
Australijos policija 

išaiškino stambia vagyste ginklu iš Austra- 
lios kariniu sandėliu. Dalis šių pavogtųjų 
ginklu, kaip spėja policija, buvo išgabenta 
i Indonezija.
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kultūriniai ginklai kovoju uz laisvu
Rašo—A. J. GREIMAS

kelia i lietuviu širdis ir i pasaulini pripa- ipinta gėlė i Milašiaus garbūs vainiką, kai 
žinima. J. Grinius pirmasis atkreipė lietu- ja seks dar daugelis kitu, 
viškosios visuomenės dėmėsi i ši, kartu taip geliu.
artima ir taip tolima, lietuvi poetą, rašan- ~ ~ ~ ■
ti pran cūzu kalba, ir jo nuopelnai Mila
šiaus iškėlime i tautinius lietuviu poetus 
yra dideli. G. I. Zidonytei atiteko kitas, 
nemažesnis uždavinys — supažindinti pran- 
Čūzu ir pasaulio literatūros kritika ir pla
čiąja visuomene su šiuo dideliu lietuviu 
poetu. Reika tikėtis, kad jos doktorato 
darbas — kuriam išleisti turi būti surasta 
lešu ir paramos — bus tiktai pirmoji jos

Prieš pora metu, prisimenu, žymus mūsų 
rašytojas, na ir nemenkesnis humoristas 
Pulgis-Andriūsis pasakojo, kaip anekdotą, 
vieno mūsų svarbaus visuomenes veikėjo 
kalba, kurioje tasai įrodinėjo, kad Lietuva 
turi, atgauti nepriklausomybe, kad jinai at
gaus nepriklausomybe, nes, girdi, “teise 
esanti mūsų puseje“.

Gardaus juoko sukėlusi Pulgio patiekta 
juridiniu argumentu už nepriklausomybe 
analize iš tikrųjų slepia viena iš dažnai 
kartojamu, klaidu mūsų vedamoje laisvini
mo kovoje, ir būtent — Lietuvos teisiu i 
nepriklausomybe irodinejima, politines ko
vos primatą prieš kultūrine kova.

Šiandien mūsų teisiu i nepriklausomybe 
niekas mums neginčija, visi mūsų juridiniai 
argumentai yra tvirtesni už bet kurios kitos 
Rytu ar Centro Europos tautos, kovojan
čios už laisve, argumentus, ir visas gausaus 
slo organizacijos ir visose kitose srityse”, 
mūsų juridines argumentacijos aparato 
traškėjimas gali nebent tiktai sukelti drau
guose abejonių: o gal gi patys lietuviai 
nebe visai pasitikį savo teisėmis i laisve, 
kad jie tiek daug apie tai kalba . . .

Siu dienu lietuviškoji kova už laisve 
turėtu nustumti i šąli visa teisine argumen
tacija, ir tos kovos šūkiu turėtu, mūsų 
manymu, būti: "Lietuviu tauta yra kul
tūringa europietiška tauta. Lietuviai akty
viai dalyvauja Europos kultūros kūrime, 
idedami savo inašus meno, filosofijos, mok
slo organizacijos ir visoe kitose srityse”. 
— Kiekviena iniciatyva, privati ar visuo
menine, kuri turi tikslą palankioje šviesoje 
patiekti pasauliui viena kuri, kad ir men
kiausia, lietuviško kultūrinio gyvenimo as
pektą, yra sveikintina, skatintina ir viso
mis jėgomis remtina.

Šalia darbu ir žygiu, kuriuos gali atlikti 
ir atlieka mūsų bendralaikiai, po pasauli 
išsiskirstė tautiečiai, ypatingai svarbus ir 
nepamirštinas yra Didžiųjų Lietuviu, jau 
įdėjusiu savo dali i bendrąją Europos kul
tūra, garsinimas ir, tuo pačiu, j u išnaudo
jimas geram — kultūringos, vakarietiškos 
Lietuvos propagandai. Čiurlionis, Milašius, 
Baltrušaitis — tai jau sukrautas kapitalas, 
iš kurio, gerai ji panaudodami, galime 
gyventi kuri laika, laukdami nauju išky
lančiu lietuviu.

Tokiame tai kontekste ir reikia vertinti 
G. I. Zidonytės stambu doktorato diser
tacijos darba prancūzu kalba apie lietuvi 
poetą Milašių, kuri jinai su pasisekimu ap
gynė birželio mėn. 15 d. Sorbonoįe. Sis jos 
veikalas yra pirmoji ’rimta studija pran
cūzu kalboje apie O. V. Milašių, kuri, 
pasirodydama spaudoje, galėtu daug prisi
dėti prie paskutiniais metais smarkiai 
kylančios Milašiaus pomirtinės žvaigždes 
praskaidrinimo.

G. I. Židonytė yra antroji iš lietuviu, 
gyvai susidomėjusi Milašiaus kūryba, ir 
kuone dvidešimties metu laikotarpis, ski
rias J. Griniaus teze apie "Milašių — 
poetą”, pasirodžiusia 1930 m. nuo G. I. 
Zidonytės šių metu darbo savo dviem 
kraštutinėm datom lyg ir atžymi Milašiaus

nemenkesnių

I, Zidonytės 
kalbomis ir 
suteika kiek-

Tai, kad J. Griniaus ir G. 
darbai rašyti skirtingomis 
skirti ne tai pačiai publikai, 
vienam iš j u ir kiek skirtinga pobūdi, dvi
dešimt metu praėjo nuo J. Griniaus vei
kalo pasirodymo, Milašius per ta laika 
spėjo užbaigti savo žemišku ieškojimu 
kelia, jo palaikus jau truputi apklojo isto
rijos dulkės, teikiančios numirėlio kaukei 
amžinybės bruožus, ir leidžiančios litera
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Gyvenimas ir Skausmas, šešėlyj e suklupę 
Maldauja švelnutėliai atleidimo, 
Ir miego rankos, mano šelme, 
Svajokle mano, jau neužilgo pal ytės 
Tavasias muslino blakstienas. 
Lyg sudrėkinto muslino Tavas blakstienas . . . 
Tavasis išblyškimas — liguisto vakaro 
Ir išgyventu vienumu svaja. 
Tavos širdies tuksenimas pailsės
Tai žingsniu garsas sesės vyresnios — rūsčios ir pavydžios-Mirties, 
Kuri lėtai Tavo pavargusiam šešėly žengia.
Klaidinančiai žavingai čiulbančiu
Sunykusiu paukštyčiu — Tavo l ūpu —
Išblukusi daina
Tylos dribsniais nukrinta, neža dinama aido . . .
Miegok, miegok, i mano siela isupta,
Ramioji draugė. Blanki spalva Tavųjų skruostu man svetima, 
Taip paslaptingai ir nepatikimai svetima;
Užtvertame sodne praeities sekiumu
Linguojas Miego veidas, tarp vandenų ramiu šviesu.
Miegok, miegok !
Jau Tu esi tiktai miražas
Pagrobtas viesulo iš ežeru prisi minimo 
Kur Tavo vienuma gėrėjosi savim.
Jau Tavo rankos—tik šilkinis ir vaiskus blankumas
Trapiu gėlių
Užsisvajojusiu tarp senu knygų lapu, ‘
Geliu senu laiku, kurios apie da lykus užmirštuosius šnabžda 
Su knygų supelėjusiu, senu kvapsniu, 
Kai Tu eini, ištiesus ranka ~-
Pailsimui,
Mirtis ant Tavo tako tiesia
Neregima tylos kilimą.
Tavuoju drabužiu
Šalta šviesa senujzi atspalviu
Plevena, slenka tartum žvilgant y s nuodai
Kurie senu namu stikluose mir ga 
Ir Tavo smilkiniu drėgnam šešel y 
Heliotropo ilgesingas kvapsnys smilksta, 
Kvapsnys išblyškęs, mirštantis heliotropo.
Duok savo ranka, tarytum tulios ir vasarošilčio vandens glamone. 
Ta ranka kurios pulsas lyg šird is paukščiuko plaka. 
Kur jau uždusęs pulsas lyg šird is paukčiuko plaka.
Užmerk tada savo silpnas akis, savo liūdnas akis.
Mana buitis — tai svaigulys ant ju bedugnės krašto;
Stebiu Tavasias praeities akis ir noriu miego . . .
— Štai valanda kada kalnai me Išveja tolumoj, 
Užgesusiuos languos vaizdai nu miršta.
Miegok. . . miegok. . .

Vertė G. I. ZIDONYTE %

tūros kritikui kalbėti apie užbaigta kūryba 
ir išbaigta žmogų.—

Jeigu J. Grinius savo studijoje pristatė 
lietuviams Milašių tiktai kaip poetą, tai 
G. I. Zidonytė pasistengė surinkti visa jo 
kūrybini palikimą, ir jos darbas pasipildė 
naujais skyriais apie Milašiu-filosofa, apie 
Milašiu-lietuviško folkloro mėgėja ir apdir- 
binėtoja, apie Milašių — vokiečiu ir anglu 
klasiku vertėja ir t. t.

Dešimts metu, praėję nuo Milašiaus mir
ties, žymiai pasunkino biografiniu žinių 
surinkimo ir patikslinimo darba, ir autorės 
nuopelnai tuo didesni, kad jinai neturėda
ma gyvo liudininko, ne tiktai surinko duo
menis apie poeto paskutini gyvenimo 
dešimtmeti, bet ir žymiai papildė anksty
vesnių Milašiaus gyvenimo perijodu paži
nimą, ypač jo kelionių ir klajonių metus, 
kai kur net patikslindama J. Griniaus 
padarytas klaidas ir, būtent —>jo eilėraš
čiu knygos Elements parašymo data nukel- 
dama prieš romano Amoureuse Initiation 
pasirodymą, tuo tarpu kai J. Grinius i 
Elements žiūrėjo, kaip i Amoureuse Initia
tion tesini ir papildyma.

Skirtingi dvieju autorių pasistatyti užda
viniai turėjo iš esmes išskirti ir dvieju vei
kalu kompozicijas, o tai, savo keliu, skaity 
tojui suteikia ir du skirtingus Milašius. J. 
Grinius savo rasini skirstė i dvi dalis: i 
žmogaus ir jo kūrybos nagrinėjimą, pasta
rajame kreipdamas daugiausia dėmesio i 
poeto idėjini ir religini vystymąsi. G. I. 
Zidonytė, atrodo, pasistato sau tikslu 
surinkti kuo platesne dokumentacija apie 
Malašiu, kaip žmogų, ir kaip kūrėja ir, tos 
dokumentacijos pagalba, duoti Sfcntetiška 
tokios komplikuotos asmenybės, kaip Mila
šius, vaizda. Milašius priklauso tai žmonių 
kategorijai, kuriems j u kūryba yra kažkas 
neatskiriamai surišta su ju pačiu gyvenimu 
ir patirtimC, yra tik dalelytė, kartais reik
šminga, o kartais tik ugniai skirta, jo as
menybės reiškimosi pasaulyje. Milašiaus 
gyvenimas, tai ne jo kūryba, o tiktai vienas 
ilgas, sunkus ir nuolatinis tiesos ir meilės 
ieškojimas, kuri kartas nuo karto pailius
truoja ar eilėraščiu pluoštelis, ar esoterinės, 
kabalistinės mistinės filosofijos nuotrupos, 
ar monumentalaus karštais ispanu žemės 
akmenimis gristo Miguel de Manara, am- 
žinijo Don Juano, kelias i didele, tikra, 
vienintele Meile. Tik šitokiame jo gyveni
mo kelyje ir galima suprasti paskutiniame 
jo gyvenimo dešimtmetyje įvykusi atsiver
tima i katalikybe, kuris Milašiui, kaip-poe
tui, buvo kartu ir mirties spren
dimas. Žmogus, suradęs pagaliau tiesa nusi
žeminime ir paklusnume, užbaigė ir savo 
ieškojimu, besireiškiančiu neramios širdies 
dialogu, kelia.

G. I. Zidonytes darbas vertintinas kaip 
pirmoji išsami gerai dokumentuota, studi
ja apie Milašiaus, vispusiško žmogaus, 
asmeni. Ant jos padėtu pagrindu, kylant 
O. V. de Milosz-Milašiaus vardui, literatū
ros istorikai galės konstruuoti ir Milašiaus 
— poeto šventykla.

Po savaitės Jaksonas pristato Trockiui 
savo suplanuoto straipsnio metmenis. 
Trockis pažada perskaityti visa straipsni 
sekanti ketvirtadieni, tai yra rugpiūčio 20 
diena.

Sutarta diena- Jaksonas atvyksta. Ji 
įleidžia sargybinis Harold Robinsas ir nuve
da pas Trocki, kuris tuo laiku kieme 
maitino triušius ir vištas. Jaksonas pasi
sako numatas rytojaus diena, kartu su Sil
vija, išvykti i New Yorka, pareikšdamas, 
kad netrukus ir Sivija ateisianti atsisveikin
ti. Besikalbėdamas su Trockiu Jacksonas 
pamato balkone Trockiene, kurios pap
rašo stiklą vandens. Trockiene pastebi jo 
nervuotuma ir išbalima. Priešingai savo 
papročiui, jis ta diena dėvėjo skrybėlė ir 
turėjo persimetes per kairiaja ranka liet
palti. Atsigėręs vandens ir grižes prie 
Trockio, po trumpo pasikalbėjimo, abu 
nueina i Trockio darbo kambari.

Po 3-4 minučių Trockiene kuri tuo metu 
buvo virtuvėje, sargybinis ir 3 Trockio 
draugai, kurie ant stogo tvirtino aliarmo 
sirena, išgirdo baisu, širdi verianti, šauk
smą. Visi puolė vidun. Tuo metu Trockis, 
visas paplūdęs kraujuose, išsverdėjo iš savo 
darbo kambario i valgomaji ir čia sukrito.

Darbo kambaryje stovėjo Jacksonas ran
koje laikydamas revolveri. Robinsas šoko 
ant jo ir po trumpu imtynių partrenkė 
ant grindų. Pusiau be sąmonės Jacksonas 
išstenėjo:

— Jie mane privertė tai atlikti . . . Jie 
pasodino mano motina i kalėjimą . . .

Po keliu sekundžių, Jacksonas kiek at- 
sigaivalėjes, vėl bandė išsprukti, bet atbėgę 
Trockio draugai padėjo Robinsui nugalėti 
žudiką.

Visu įtūžimas buvo toks didelis, kad 
tikriausiai jie tuojau būtu užmušė Jaksona, 
jei ne Trockio žodžiai, kuriuos jis ištarė 
prieš prarasdama sąmone:

— Nenužudykit . . . Jis turi būti pri
verstas kalbėti . . .

Bet Jaksonas neatsakinėjo i klausmus. 
Jis tik tiek tepareiškė, kad Silvija su tuo, 
kas ivyko, nieko neturi bendro, kad jis 
neturįs jokio ryšio ar isakymo iš GPU . . .

Po keliu minučių atvykę saugumo val
dininkai randa kambari aptaškyta krauju,

JPA SLAPTINGA S ŽUDIKAS
(3)

kėdes ir stalus išvartytus, knygas ir popie
rius netvarkingai išmėtytus po visa kam
bari. Šalia stalo gulėjo žudiko irankis: 
sunkus medinis kotas su aštriu geležiniu 
kapliu.

Policijai Jaksonas pareiškia, kad Trockiui 
atsisėdus prie stalo ir ėmus skaityti jo 
straipsni, jis likes stovėti jo užnugaryje. 
Tada jis išsitraukęs iš po lietpalčio paruoš
ta j ikapli ir visa jėga smogęs jam i galva. 
Trockis suriko, pašoko ir puolė ji. Prasidėjo 
grumtynės. Nežiūrint senyvo amžiaus 
(tada Trockis buvo 62 m) ir sužeidimo, 
Trockis parode nepaprasta patvaruma ir 
jėga Gi žaizda buvo gili —- kaplio smūgiu 
buvo pramuštas kaušas ir ilindes apie 7 
centimetrus.

Trockis teišgyveno dvidešimt šešias 
valandas.

Žudikas buvo gerai pasiruošęs savo dar
bui. Be kaplio ir revolverio, jis turėjo įsi
siuvęs i švarko kišene 20 centm. durklą. 
Jokiu dokumentu jis neturėjo. Jaksonas 
pareiškė, kad savo kanadiška paša jis sude
ginęs ir neprisimenąs jo detaliu. Piniginėje 
buvo rasta 890 amerikonišku doleriu, ir 
prancūziškai rašytas laiškas, datuotas 20 
rugpiūčio 1940 m. (nužudymo data). 
Laiškas pasirašytas nežinomojo "Jac.” 
Siame laiške žudikas, ar kas nors iš suo
kalbininku, davė savo paaiškinimus ir 
prašė juos paskelbti spaudoje.

Laiško pradžioje buvo nurodyta, kad jis 
kilęs iš belgu šeimos ir vėliau, kaip žur
nalistas, prisijungęs prie trockistu organi
zacijos Paryžiuje. Vienas iš Trockio biuro 
Paryžiuje "Ketvirtasis Internacionalas” 
nariu (pavardė nepaduodama) pasiūlo jam 
vykti i Meksika ir susitikti su Trockiu. 
Tam reikalui parūpindamas padirbtus 
dokumentus ir pinigu. Atvykus i Meksi
ka jo laukia pirmas nusivylimas. Jis randa, 
kad "didysis” Trockis tikrumoje yra men
ka asmenybė ir negerbtino charakterio 
žmogus. Jis patiki stalinistu skleidžiamoms 

žinioms, kad Trockis neturi jokio kito tik
slo, kaip išnaudoti savo pasekėjus vien 
savo asmeniškiems reikalams bei užgai
doms. "Jac’’ visiškai pasigydo iš iliuzijų, 
kai Trockis jam pasiūlo vykti i Rusija ir 
organizuoti keliolikos Politbiuro asmenų, 
pradedant Stalinu, nužudymą.

Toliau jis laiške mini, jog turis sužieduo
tine, kuria nepaprastai mylis, tačiau ir čia 
Trockis pataręs jam nutraukti su ja ryšius, 
nes ji priklausanti jo grupės mažumai. 
Laiškas baigiamas apgailestavimu, kad 
visai galimas dalykas, jog po to kas ivyks, 
jo sužieduotinė nebenorės apie ji nieko 
girdėti.

Trockio nužudymo organizatoriai nenu
matė vienos galimybės: jie galvojo, kad 
žudikas arba paspruks (jis, kaip artimas 
Trockio draugas, galėjo kiekvienu metu 
ateiti ir išeiti iš Trockio "pilies”), arba 
susirėmime su Trockio apsauga žus, bet tai 
kas ivyko,— kad jis paklius saugumui 
gyvas i rankas, aišku, nebuvo numatyta.

Tardymo metu paaiškėjo, kad Jaksonas, 
visai galimas dalykas, nebuvo pas ji ras
tojo laiško autorius, nes jo parodymai 
buvo priešingi, lygiai buvo priešingi ir 
policijos vestieji tyrimo daviniai. Pats 
Jaksonas veik nieko nepasakojo. Jis tik tiek 
tekalbėjo, kiek žinojo Silvija, ka jis jai 
buvo pa sakojes, ir nieko daugiau. Belgu 
Pasiuntinybės Meksikoje valdininkas, po 
ilgo pasikalbėjimo su Jaksonu apie Belgija, 
pareiškė netikis ji esant belgu, o be to ir 
prancūzu kalbos akcentas, kuri turėjo 
Jaksonas, nebuvo belgiškas. Nauji tardy
mai parodė, kad jis melavo ne tik apie 
savo kilme, bet ir visi kiti jo pasakojimai 
tebuvo grynas melas.

Amerkos Konsulato Meksikos mieste by
lose rasta Jaksono ankieta tranzito vizos 
reikalu. Byloje buvo nurodytas paso 
numeris, išdavimo data ir vieta: Lovinac, 
Jugoslavija, 13. birželio 1905.

Kanados valdžios ištaigos rado patvir

tinanti Amerikos konsulato dokumentą, 
kuriuo nustatyta, jog Tony Babickui, britu 
piliečiui, naturalizuotam Kanadoje ir gimu
siam Lovinac, Jugoslavijoje, 13. birž. 
1905 metais buvo duotas kanadiškas pasas. 
Tolimesni policijos žygiai nustatė, kad 
Babickas išvyko savanoriu i Ispanija ir 
prisidėjo prie pilietiniu kovu, kur jis žuvo. 
Ispanijos valdžios įstaigos jo mirti patvir
tino.

Vėliau paaiškėjo, kad Tarptautinės Bri
gados nariams (kuri dalyvavo Ispanijos 
pilietiniame kare) buvo išakyta atiduoti 
visus savo asmens dokumentus štabui.- 
Zuvusiuju pasai buvo siunčiama i Maskva, 
kur klastojimo specialistai pakeisdavo 
pavardes ir tuos "atnaujintus” dokumen
tus išduodavo savo agentams, siunčiamiems 
i užsieni. Visai galimas dalykas, kad vienu 
iš tokiu padirbtu pasu buvo aprūpintas ir 
Jaksonas.

Kas idomu, kad bylos metu Mornardas- 
Jaksonas buvo puikiausiai aprūpintas ir 
gaudavo specialu maista iš geriausio res
torano. Už visa tai mokėjo jo advokatai, 
tačiau iš kur jie gaudavo tam reikalui 
pinigu,— liko ir lieka ju profesinė paslap
timi . . .

Teismas tesėsi mėnesiais. Jis dar buvo 
eigoje Hitleriui pradėjus kara su Rusija. 
Pagaliau 16 balandžio 1943 metais jis buvo 
nuteistas 20 metu kalėjimo. Teisėjai rado, 
kad viskas, ka pasakojo Jaksonas yra 
melas, kad jo vienintelė tiesa — pats Troc
kio nužudymo faktas.

Jau devyni metai kai jis sėdi Meksikos 
kalėjime.

Nors tardymo ir teismo metu viso 
pasaulio laikraščiai ir žurnalai talpino jo 
nuotraukas ir bylos aprašymus, tačiau 
neatsirado nei vieno liudininko, kuris galė
tu pasakyti ji pažįstas, išskyrus Silvija, 
kuri tuojau po nužudymo ji iškeikė ir ap
kaltino ji išnaudojus ja savo tikslams.

Jau devyni metai, kai jis slepia savo 
asmenybe ir nusikaltimo organizatorius. Jis, 
kuris dabar save vadina Jacques Mornard 
Vandendreschd, neišdavė nei vieno, kurie 
siuntė ji šiai misijai, aprūpino dokumen
tais, davė įsakymus ir pinigus.

PARUOŠĖ M. AUDRONIS
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KATGOS TIK DRAUGAMS?
i

Lietuviško rasto geležiniam fondui papildyti

Manchester!®
Manchesteryje ivyko, Muncheno pavyz

džio, taipgi ukrainiečiu suorganizuotas, 
Sovietu pavergtųjų tautu protesto mitingas 
prieš Sovietu imperializmo agresija ir bol
ševiku Genocido tironija. Skaitlingame 
mitinge dalyvavo visu Sovietu pavergtu 
tautu žmonės, čia gyvena ir dirba, kaip 
EVW. Protesto rezoliucijos pasiustos ati
tinkamiems britu valdžios atstovams. •

— Liepos 23 d. Manchesteryje ivyko 
lietuviu literatūros vakaras.

—• Liopos 24 d. prie Lietuviu Klubo, 
atskiroje patalpoje, pradėjo veikti sekma
dienio pradžios mokykla vietos vaikams. 
Mokykla, veda energingas mokytojas ir 
visuomenininkas D. Damauskas iš Roch- 
dales.

tremti be knygos, per tuos keleris, 
sunkius, metus suspėjome jau 
palyginti, gana gražia savosios 

Leidėjai, pateikė visa

Išėję i 
kad ir 
sudaryti, __ 
literatūros biblioteka, 
eile mūsų rašytoju jau tremtyje sukurtu 

neužmiršo ir klasiku : ............
Maironis,

kūriniu, neužmiršo
Vaižgantas, Krėvė, 
Biliūnas, Donelaitis.

Ne vieno autoriaus dar pasigendame 
(Žemaitė, Šatrijos Ragana, Lazdynu Pelėda),

Kudirka.
Pietaris,

ne vienas skaitytojams buvo pateiktas nedi
deliu rinkinėliu (Kudirka, Biliūnas), bet 
vargu čia kas nors kaltas: per ketvertą 
metu negalima padaryti neįmanomu dalyku.

Džiaugiamės, kad mūsiškai leidėjai vis 
dėlto labai daug padarė. Ir jau ateinan
tieji metai nebebus tokie gausūs, tai visiškai 
tikra. Tai jaučia ir kai kuri jau išemigravę 
skaitytojai. Jie pakeliui išbarstė, ka buvo 
surinkę, dabar karštligiškai iš naujo renka

Esvė

Rochdale
— DBLS Rochdales sk. pirmininko D. 

Dainausko pastangomis čia ketinama 
suruošti koncertą, kurin būsiąs pakviestas 
Manchestrio liet, ansamblis.

— DBLS Rochdales sk. valdyba, vasaros 
atostogų proga, ruošia nariams ekskursija 
po britu žeme.

— Jau keturi lietuviai, tekstilės darbi
ninkai, čia nusipirko namus. Ruošiasi ir 
daugiau. Tačiau perkantiems namus reikia 
gerai apsiskaičiuoti, kaip seksis ratu išmo
kėjimas pagal nustatytus terminus. Viena 
lenkė, ratos nesumokėjusi, jau neteko . . . 
pirktųjų namu. Tai esanti pirmoji auka iš 
EVW šeimos.

— Pagal valdžios ištaigu patvarkymus, 
tekstilės darbininkai jau turi teise savo noru 
keisti darboviete. Toki pasikeitimai jau 
vyksta, nors ir nežymiai.

Esvė

Castle Donington
Liepos 16 d. i vyko paskutinis Castle 

Doningtono DBLS skyriaus susirinkimas. 
Nariu daugumai persikėlus gyventi kitur, 
gražiai veikes skyrius nutarta likviduoti. 
Skyriuje buvo 26 nariai. “Br. Lietuvi” 
skaito 24 (gražus skaičius! Red.), “Mūsų 
Kelia” 4, “Apuoką” 3, “Iš. Drauga” 1, 
ir t. t. Tautos Fondui suaukota 9 svarai, 
Namu Fondo akcijų išplatinta 19. Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus daiktinė rinkliava 
pravesta vaisingai. Surengtas stalo teniso 
turnyras ir gegužinė, minėtos visos tautos 
šventės.

Visiems užsidariusio skyriaus nariams ir 
toliau linkėtina pasilikti Sąjungoje, prisi
jungiant prie artimiausiu skyrių — Notting- 
hamo ar Derby.

V. M-kas

Kai Vieni Stato-Kiti Griauna
Gražiai bujojantis lietuviškas veikimas 

Manchesteryje, kuriuo visi mes galime tik 
pasididžiuoti, kuriam veiklieji lietuviai 
atiduoda tiek energijos ir širdies, kad tik 
LIETUVOS vardas kaip galima gražiau ir 
plačiau nuskambėtu šioje apylinkėje, kaip 
kuriu padaužų neatsakingais veiksmais tos 
pastangos griaunamos ir lietuvio vardas 
žeminamas. Štai liepos 24 d. ivyko nema
lonus incidentas Lietuviu Klube, 
liudininkai buvo ir vietiniai kai 
anglai.

kurio 
kurie

_ Neleistino elgesio pasėkoje, kilo 
muštynės tarp ramiai besišnekučiuojančiu 
Klubo lankytoju ir chuliganerijos atstovu 
(keturi kaimyninio miestelio angliakasiai 
lietuviai ir ju “vadovas” J ASAS). Mušei
kos pavartojo iš anksto paruoštus “gink
lus”— ant spyruoklės pririštus alavo gaba
lus ir bonkas. Nukentėjo kai kurie svečiai 
ir klubo patalpos. Lietuviškoji visuomenė 
griežčiausiai pasmerkia ši pirma incidentą 
klube, * pageidaudama, kad padaužiškas 
elementas būtu visiškai izoliuotas iš lietu
viško gyvenimo, neterštu lietuvio vardo ir 
Lietuvos garbės.

Arškėtis.

: KltOMKA

Vysk. P. Bučio pagerbimas
Vysk. P. Būčys rugp. 20 d. is JAV 

atvyksta i Londoną. Garbingam Jubilija- 
tui Londono lietuviškoji kolonija 
vieša pager bima rugp. 28 d. 
nu vienuolyno

ruošia 
Marijo- 

namuose (Marian House, 
Holden Avenue, London, N. 12) 4.30 vai., 
dalyvaujant kolonijos chorui. Po oficialios 
dalies bus arbata su užkandžiais. Kviečia
ma visa lietuviškoji visuomenė dalyvauti. 
Nori pagerbime dalyvauti praneša iki š. m. 
21 d. tiesiog arba per organizacijų valdy
bas P. Bulaičiui šiuo adresu: 21, The 
Oval. London, E.2. Galima užsirašyti taip 
pat Liūdžiu krautuvėj. Vaišiu išlaidoms 
kiekvienas sumoka 3 šilingus.

ĮNAŠAI NAMU FONDUI 
Po 7 svarus — DBLS Newgate Street sk.; 

Po 6 svarus — D. Žiogas; Po 3 svarus — V.

Sanctum Officium Kongregacijos dekretas, 
pasmerkiąs komunizmo doktrina, remiasi 
Sv. Tėvo Pijaus XI enciklika „Divini Re- 
demptoris” (1937), kurioje pavaizduojama 
Bažnyčios pozicija minėtos doktrinos atžvil
giu.

Bažnyčiai nebuvo kitokios išeities : po 
Jugoslavijos Arkivyskupo Stepinac, po Ven
grijos Primo Kardinolo Mindszenty nutei
simo, po Lietuvos, Albanijos, Bulgarijos 
vyskupu nukankinimo, po Čekoslovakijos 
Arkivyskupo Beran suėmimo (kol, kas namu 
nelaisvėje) sovietinis komunizmas perėjo prie 
generalinės ofenzyvos prieš Kat. Bažnyčia.

Čekoslovakijos vyriausybės dekretai reli
gijos reikaluose aiškiai parodo, ko siekia

leninizmas-stalinizmas. Jais reikalaujama, 
kad Vyskupu, ganytojiniai laiškai ir adminis
traciniai potvarkiai turi būti iš anksto 
vyriausybės leisti, kad įvairūs katalikiški 
suvažiavimai ir sueigos turi būti daromi tik 
su valdžios leidimu, pagaliau skelbiama, kad 
“Katalikiškos Akcijos” ekskomunika pažei
dusi suverenes valstybės teises.

Mes turime įsisamoninti, jog be atitinkamo 
Vyskupo leidinio negalime skaityti komu
nistu leidžiamos spaudos (taigi, ir lietu
viškos). Ir toks patvarkymas tikslingas : kas 
neneša naudos kataliku sielai, tas ja tik 
žaloja.

Kai visi katalikai paklus Sv. Tėvo balsui, 
kai drausmingai laikysis jo parėdymu, — 
Kristaus Bažnyčia greičiau laimes kova, a 
kuria Ja iššaukė kumunizmas.

PAMALDOS
MANCHESTER lietuviams pamaldos rug- 

piūcio 14 d., 10,30 vai. Notre Dame Sisters 
bažnyčioje (Bignor Str.).

APIE SENUS IR NE TAIP JAU SENUS
Kokio amžiaus žmogų reikia skaityti 

senu? Juk gyvenime dažnai sutinkame 
tokiu, kurie vos persirita per 30 metu ir jau 
skundžiasi senatve, tuo tarpu kiti, sulaukė 
ir 60 metu gyvena jaunuoliška gyvenimą. 
Tai tik parodytu, kad senatvės negalima 
matuoti vien metais, jos reikėtų ieškoti kur 
kitur.

Pasižiūrėkime ka sako medikai tuo reikalu 
Augimas tęsiasi iki 20-24 metu amžiaus. 

Tada asmuo pasiekia aukščiausia fiziniu 
jėgų lygi. Po to per 5-10 metu jo pajėgumas 
nekitėją ir tik nuo 30-35 metu prasideda 
palaipsniškas slinkimas žemyn—senėjimas. 
Pats senėjimas yra ne kas kita, kaip kūno 
nusidėvėjimas, nelyginant, kaip bet kuri 
mašina ar rūbu eilutė. Bet tas senėjimo 
procesas yra toks menkas, kad jis sunkiai 
pastebimas ir asmenys, kurie sulaukė 40 
metu jau sako, kad jie jau paseno, perdeda 
reikalu stovi. Ju senatvė glūdi ne amžiuje, 
bet vaizduotėje ir autosugestijoje. Medicina 
sako, kad fiziškai, tokio amžiaus žmogus, 
pilnai gali lygiai taip pat energingai veikti, 
kaip jaunuoliai. Nuo 50 metu žmogus jau 
žymiai greičiau pavargsta ir tik sulaukė 60 
metu turi sulėtinti tempą. — - - - 
senėjimo pusė. ~ 
paveikia i protą, 
atžvilgiu irgi 
kad su fiziniu jėgų silpnėjimu dažniausia 
protines jėgos padidėja. Ir tvirtina, kad 40 
metu žmogus gali lygiai taip pat greit 
išmokti ir pajėgti susiorientuoti bei susi
koncentruoti, kaip ir jaunuolis 20-30 
metu. Rimti ekspertai sako, kad protinės 
pajėgos pasiekia aukščiausia savo pajėgumo 
laipsni tarp 35-65 metu amžiaus. Ir jeigu 
sulaukės 40 metu pastebi, kad negali galvoti 
taip greit, kaip anksčiau — priežastis yra

kitur. Tuo atveju veikia ir turi įtakos darbo 
nuobodumas, per didelis pripratimas • prie 
darbo, sumažėjimas interso ta ar kita darba 
atlikti, stoka entuziazmo. Mediku teigimą 
patvirtina praktiškasis gyvenimas. Pavyzdžiu 
yra pakankamai. Štai protiniam pajėgumu1 
pavaizduoti tinkami pavyzdžiai : TITIANAS 
paišė paveikslus būdamas 90 metu, o as
menys, kaip VOLTAIRE, GOETHE, WAG
NER, TOLSTOY, EDISON ir kiti atliko 
didžiuosius kūrybos darbus jau peršokę 40 
metu riba. Štai ir garsusis Anglijos drama
turgas Bernard SHAW, kuris ir šiandien 
dar teberašo veikalus .turi netoli 90 metu, 
gi Churchillis karui vadovavo ir sprendė 
sunkiąsias problemas toli palikes 6o-tuosius 
metus.

Taigi, senatvė ar jaunatvė labai daug prik
lauso nuo mūsų galvosenos; — mūsų mora
liniu jėgų stovio, o ne nuo metu skaičiaus. 
Jei jauna siela — bus jaunas ir kūnas. Ir 
būtu labai neišmintinga sendinti save per 
anksti. “S.”

kiekviena knyga, kuri juos pasiekia. Duo
kite jiems PAVASARIO BALSUS! Taigi, 
duokite, kai nebėra. Duokite I-- — -■ 
ŠIAUDINE PASTOGE, duokite 
a vos Šalies padavimus;

Dainavos šalies padavimu, tur būt, su 
žiburiu reik :tu ieškoti, bet ŠIAUDINĖJ 
PASTOGĖJ tik nesenai išėjo, nors ir labai 
tylom, be jokio garso. O reikėtų riktelėti. 
Si knyga šiapus geležinės uždangos greit 
nebeišeis antra karta, nors ramus skaityto
jas gal po poros metu teisinsis, jog niekas . 
jam nepasiūlė. Kiek žinau, Anglijoje .net 
keliose vietose galima gauti, bet tik tylomis, 
tik draugams, tarytum ji būtu koks uždraus
tas vaisius.

Ar Vaižganto PRAIG1EDRULIAI, 
DĖDĖS IR DED1ENES jau išparduota? 
Nemanau. O kokiu puikiu deimančiuku 
yra šiose knygose !

Susimildami, neįtarkite, kad noriu rekla
muoti prekes. Knyga, ypač gera, šiandien 
nebelaikytina būtu preke. Džinas, taip, tai 
prekė, kuri praryja daug mūsų uždarbio, o 
knygų leidimą reikia skatinti ir remti. 
Knyga šiandien, o juo labiau rytoj—duona 
kasdieninė. Ji, o ne džinas, išlaikys mus 
gyvus lietuvius. Kas vėl kokio nors nerimo 
metu išeis ramybės ir taikos ieškoti su 
ryšulėliu knygų, tas namo griš lietuvis, 
tvirtas ir drūtas, kaip ąžuolas nuo Nemu
nėlio, visas vėtras išžaliaves.

Siūlydamas riktelėti dėl kiekvienos geros 
knygos, noriu čia užsimiršusiems ši ta 
priminti.

Man rodos, ant pirštu galima suskaičiuoti 
tas knygas, kurios dar išeis Vokietijoje. 
Nepamirškime užsisakyti didžiąją LIETUI . 
VOS ISTORIJA ! Kas pamiršote, siuskite 
iš karto švara Lietuviu Sąjungai ir prašyr 
kitės dar i sąrašus, nes tokie dalykai išleidž
iami tik karta per dešimtis metu.

Nepamirškite ten pat užsisakyti LIETU
VIU KALBOS VADO VA (15 šilingu), nes 
toks antra karta jau nebeišeis tremtyje, tik 
Lietuvon grižus.

Nepamirškite, kad po poros savaičių išeina 
V. Krėvės DANGAUS IR ŽEMES SUNŪS. 
Tai didelio užsimojimo veikalas. Autorius 
rašė ji su pertraukomis kelias dešimtis metu 
Tai būtu lyg 
Siužetas imtas 
žinoma, ne 
skaitytoja tiek turinio gilumu, tiek puikiu 
krėviškuoju štilimi. O, be to, žada būti 
dar gražiai atspausta ir dailiai įrišta. Jei 
mūsų saloje jos būtu išpirkta bent keli 
šimtai, tekaštuotu tik 8 šil, o šiaip leidėjas 
(Suduva) neišsivers. Lygiai taip pat kelios 
dešimtys Lietuvos istorijos ar Lietuviu 
Kalbos vadovo prenumeratorių mažai tepa- 
rems šių dalyku leidėjus.

K. BARENAS.

Krėvės
DAIN-

lietuviškas FAUSTAS, 
iš sv. Rašto. Knyga, 
eilinė: ji patraukia

Tai fizinė asmens 
Pažiūrėkime, kaip senatvė 

Mediku nuomonė t uo 
yra padrasinanti. Jie sako.

TAUTIŠKASIS MENAS
Dauguma kultūrininku su meile ir šili

ma prisimena karo metu skurde mirusi 
poetą Herbačiauska, mūsų Nepriklausomy
bės laiku “neramia dūšia”, fantasta, chiro
mantą, kurstytoja ir įkvėpėja.

Gausi publika karta klausėsi vieno lyde
rio paskaitos apie tautini mena. Ja. seku-

sias diskusijas atidarė pirmasai, žinoma, 
Herbačiauskas:

— Ponai,— kreipėsi jis iškilmingai i 
publika,— nežinau, koki tautiškojo mėno 
supratima jūs igavote iš prelegento paskai
tos. Man tai nuo šiol tautiškasis menas 
visiškai aiškus: jeigu dailininkas ims ir 
nupieš tautiškame Nemune besimaudančia 
mūsų tautiška vyriausybe, tai jo paveikslas 
neabejotinai priklausys tautiškajam menui.

Kiekvieno viešojo biznio svarbus pagal
binis variklis yra reklama. Jai ir filmu ben
drovės nesigaili nei priemonių, nei pinigu. 
Tam reikalui studijos turi specialu skyrių, 
kuris įvairiais būdais stengiasi sudominti 
publika, kartais dar tik besirengiant sukti 
nauja filmą, nors vėliau kritika ir nepalan
kiai atsiliepia apie veikalo turin i ar vaidy
ba. Tačiau mes nesame isipareigoje rekla
muoti ar aptarti kiekviena pasirodžiusia 
filmą, tik norime retkarčiais supažindinti 
savo skaitytojus su vertingesniais dalykais 
ir iš dalies su filmu pramone bei žymes
niais aktoriais-su tuo, kas mūsų manymu, 
verta dėmesio.

Berods prieš pora metu daug buvo rašo
ma ir kalbama apie filmą “THE RED 
SHOES” (Raudonieji Batukai). Bet tai

Montvilas, V. Kaspariunas, K. Bagdonavi
čius; Po 2 svarus — J. Petronis, K. Murau
skas, B. Zinkevičius, J. Domeika, V. 
Bagdonavičiene, A. Mylė, A. Liškauskas, 
P. Masiulis; J. Čekanauskas (auka) £1.10.0; 
Po 1 švara — P. Remeikia, L. Tilindis, J. 
Pipyne, P. Popika, A. Kuosa, V. Varnas, 
M. Liudžiute, A. Pūkštys, P. Puidokas, V. 
Šalčiunas, K. Blažys, V. Kulbokas, A. 
Namajuška, Z. Juras, L. Apanavičius, J. 
Pečkaitis, S. Švedas, J. Savulis, I. Savu- 
liene, A. Andruškevičius, V. Bušmanas, 

(bus daugiau)

nėra Anderseno pasakos iliustracija, o 
drama iš teatro darbuotoju gyvenimo. Pa
sinaudota tik tos pasakos ištraukomis, ir 
jos vykusiai ipintos i veikalo kompozicija. 
Vis dėlto, ne pati drama sudomino filmu 
mėgėjus ir kritikus, o puikūs baleto gaba
lai. Pati drama gana paprasta, tema ne 
nauja, o veikalo atomazga net naivi, nors 
būta intencijų sugriaudinti žiūrovus. Visu 
dėmėsi atkreipė balerina Moira Shearer, 
bene pirma karta švystelėjusi ekrane kai
po šokėja ir kaipo aktorė. Kritiku ji buvo 
aukštai įvertinta, net palyginta su saulės 
nubučiuota judančia žiedo dulkele, nors 
apie ta filmą iš viso buvo ir nepalankiu 
atsdiepimu. Vienas meno žinovas 
verte net palygino su uogiene . . .

Šiaip ar taip, mes patartume 
pamatyti, jei kas mūsiškiu dar 
mates, nes kai kam gali patikti 
veikalas, o reto išpildymo baleto numeriai 
tikrai suteiks nuostabaus pasigerėjimo. Be 
Moira Shearer filmoje matome rimta akto
rių Anton Walbrook ir baleto artistus ~ 
bert Helpman ir Leonide Massine.

KAI SUSIMAIŠO VAIKAI
Kazimieras BINKIS, lietuviu moderniš

kosios poezijos patronas, buvo plačiai 
žinomas, kaip linksmo būdo ir didelio 
sąmojaus žmogus.

Likes našliu su šeima, jis vedė antra 
karta ponia, kuri šeimos židini papilde 
savu ankstyvesnių gyvu inventoriumi. Pa
galiau, po keliu metu laimingo gyvenimo, 
Binkių šeimoje atsirado ir naujo prieaug- 
liaus.

Grižta karta Binkis netikėtai namo ir iš 
tolo jau girdi dideli erzeli ir triukšmą. 
Metes žvilgsni i kovo lauka, Binkis 
sušunka:

“Žmona, ko gi nežiūri, koks galas! Tavo 
vaikai ir mano vaikai muša mūsų vaikus!”

to filmo

ta filmą 
nėra jo 
ir visas

Ro-

ku- 
yra

Visi filmai skirstomi kategorijomis, 
rios ženklinamos raidėmis. Ju reikšmė 
tokia: kategorijos A filmai leidžiami 
rėti tik suaugusiems, B — suaugusiems ir 
jaunimui, C — skiriama šeimoms ir D — 
vaikams.

S.L-s

VAISTAS DŽIOVAI IŠDŽIOVINTI
New Yorko Mokslo Akademijoje paskelb

tas pranešimas apie pirmuosius pavykusius 
bandymus naujo vaisto prieš džiova. Vaistas 
pavadintas “ neomicinu.” Kol kas bandy
mai atliekami tik su gyvuliais. Medicinos 
mokslo 'žinovai tvjrįina, esą tu bandymu 
išdavos yra sensacingiausias ivykis šioje 
srityje nuo to laiko, kai imta taikyti strep- 
tomicina džiovai gydyti.

Pateikdamas NY Mokslo Akademijai 
pasiektas bandymu išdavas, dr. Waksmanas 
priminė, kad “ prieš dešimt metu kova su 
džiova, taikant chemines priemones, buvo 
laikoma neįmanomu dalyku. Šiandien 
nebėra jau abejoniuu, kad toji liga gali būti 
kaip tik tuo būdu įveikta.”
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PASAULYJE PI RMOJ I SUMA KULTŪROS

Prancūzijos Premjeras Antrasis,literatūros vakaras Manchestery- 
Prezi- , je, suorganizuotas ir pravestas Lowton sky

riaus valdytos inciatyva liepos 23 d., 
sutraukė nemaža lietuviu. To vakaro pel
nas, 21 svaras ir 2 penai, skiriamas KUL
TŪROS FONDUI. Tikimasi, kad Manches-

PARYŽIUS.
Queueille apsilankė pas Prancūzijos 
denta Auriola ir iteikė savo atsistatydinimą. 
Prezidentas atsisakė priimti jo atsistaty- 
dinitna. Tariamasi su partijomis.

KAIRAS. Išaiškinta didelė komunistine 
sabotažo ir šnipinėjimo organizacija Suezo 
kanalo srityje. Yra daug suimtu. Kaip 
žinome ,ten šiuo metu yra dideli britu kariu
omenės sandėliai, aprūpina visa britu kariu
omene artimuose rytuose.

BERLYNAS. Griže iš Rusijos vokiečiai 
karo belaisviai išvaikė komunistini mitinga 
Fiedoje (amerikiečiu zonoje) ir savo atsišau
kimu kreipėsi i vokiečiu tauta, pasmerkdami 
komunizmą ir demaskuodami jo veiksmus-

LONDONAS. Britu Darbo Partijos 
Vykd. Komitetas pašalino dar viena savo 
nari ir Parliament© atstovą iš partijos už 
simpatijas komunizmui.

MASKVA. Maskvos radijas tebetęsia 
aštrius puolimus nukreiptus prieš Jugo
slavija. Šiomis dienomis Kremlius iteikė 
Jugoslavijai protesto nota, kurioje kaltina 
jugoslavus suiminėjimu rusu piliečiu ir ju 
"kankinimu bei terorizavimu.”

NEW DELHIS. Iš Indijos pranešama, 
kad Tibete kilo revoliucija, nukreipta prieš 
jaunameti Dalai Lama. Smulkesniu žinių 
kol kas neturima.

Sukarus lietuviška seimos židinį

p. OLGA JAKUBPREIKSAITE ir 
p. LEONA AZUOLINSKA 

sveikiname ir linkime saulėto 
gyvenimo 

L.K. BARCAUSKA1.

y
&
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MANCHESTERIO MENO
Manchesterio Liet. Meno Kolektyvas jau 

nebe nuo šiandien yra susi'dūres su pini
giniais sunkumais. Kad ir mažiausiam pas
tatymui reikalinga scena, o kol kas nėra 
pastovios salės su scena, tad ne vieno 
sumanymo ir pasiryžimo dėl to tenka atsi
sakyti. Kol kas iš dalies dėl to sulaikytas 
“PABAIGTUVIŲ” pastatjanas, taip pat ir 
dramos mėgėjai nutilo ,nors ir jie turi pasi
rinkę vaidintinu dalyku.

Šiaip ir taip apsvarsčius,prieita išvados, 
kad reika kreiptis i visuomene paramos. 
Kolektyvo vadovybė nusprendė suruošti 
platesnio masto loterija, kuri galėtu duoti 
šiek tiek pelno tiems scenos įrengimams.

LOTERIJA jau 
bilietai ‘ _
kaštuos tik po 6 penus, o loterijoje bus 
galima 
servizas, 
(žinoma, tuščios. .), automatiniu 
užrašu knygučių ir t. t.

Jei lietuviškosios visuomenės

kaip ir paruošta, ir 
bus greit išsiuntinėti. Bilietai

laimėti radijo 
šachmatai.
tuščios. .),

aparatas, arbatos 
žadintuvas pinigines 

pieštuku.

parama

Cį

ABLS Fairwarp Skyriaus Nari fe 
p. LEONA AZUOLINSKA ir fe 

p. OLGA JOKUBPREIKSAITE X 
sukurus lietuviška seimos zidini £ 
sveikiname ir linkime saulėto y 
gyvenimo

' DBLS FA IR WARP SKYRIAUS $ 
NARIAI fe

NFORMAICIJOS
Savo laiku Danijoje apsigyvne lietuviai per savo komitetą buvo apsirūpinę 

užsienio pasais tiek is Lietuvos Gen. Konsulo New Yorke, tiek is Lietuvos 
Pasiuntinybes (Londone. Pranešu tautiečiu žiniai, kad gave is Lietuvos Gen. 
Konsulo New Yorke užsienio pasus, kuriu galiojimo terminas jau pasibaigė arba 
baigiasi, pasu pratęsimui dokumentus privalote siusti ne i Konsulatą New Yorke, 
bet i LIETUVOS PASIUNTINYBE LONDONE, šiuo adresu: Lithuanian Le
gation,, 17, Essex Villas, London, W.8, nepaisant to, kur pasai butu buvę pirmu 
kart išduoti.

Pasai prailginami 2 metams ir konsul arinis mokestis uz virsmineta prailginimą 
yra 2 svarai, kurie siustini kartu su siunčiamu pratęsti pasu.

Danijos Liet. Tremt. buv. K-to Sekretorius.

ISSIKIRKP IR PASILAIKYK ! Jei jis tau nereikalingas, pasiusk ši skelbimą 
draugui, kuris tau bus dėkingas.

ANGLU KALBOS STUDIJOS
yra lengvos, jei naudosi 
mokytoju užsieniečiams.

moderniškus vadovėlius specialiai paruoštus žinomu

C. E. Eckersley :
ESSENTIAL ENGLISH FOR FOREIGN STUDENTS, Book 1 — 3/6, Book II 

— 3/6, Book III — 4/-, Book IV.— 5/-. Persiuntimas 4d. už. knvga.
AN EVERYDAY ENGLISH COURSE FOR FOREIGN STUDENTS '(vadovėlis 

pradedantiems). Kaina 4/-. Persiuntimas 4d.
A MODERN ENGLISH COURSE FOR FOREIGN STUDENTS (pažengusiųjų 

kursas, tiems, kurie jau turi pradžia). Kaina 3/9.
A CONCISE ENGLISH GRAMMAR FOR FOREIGN

Persiuntimas 4d.
BRIGHTER ENGLISH (trumpos apysakos, poemos 

naudojimui. Kaina 4/-. Persiuntimas 4d.
ENGLAND AND THE ENGLISH (vadovėlis pažengusiems mokiniams). Kaina 

5/6. Persiuntimas 6d.
C. E. Eckersley and IF. Kaufmann :

A COMMERCIAL COURSE FOR 'FOREIGN STUDENTS (įstaigos tvarka, 
komerciniai metodai ir papročiai, saskaityba, prekvbos organizacija ir anglu 
komercinė korespondencija). Kaina 7/6. Persiuntimas 6d.

C. E. Eckersley and L. C. B. Seaman :
PATTERN OF ENGLAND (naujausias vadovėlis pažengusiems mokiniams). 

Book I — 6/-, Book II — 6/-. Persiuntimas kiekvienos po. 6d.
J. T. Fitikides: COMMON MISTAKES IN ENGLISH (nurodo, kaip išvengti 

klaidu kalbant ir rašant angliškai). Kaina 2/9. Persiuntimas 4d.
A. f. Wor r ai:

ENGLISH IDIOMS FOR FOREIGN STUDENTS (Išsireiškimu paaiškinimas ir 
nurodymai kaip juos naudoti pasikalbėjimuose). Kaina 2/6. Persiuntimas 4d.

Bz. Stannard Allen : LIVING ENGLISH STRUCTURE (Svarbus vadovėlis pamo
kantis anglu kalbos sakiniu konstrukcijos). Kaina 6/6. Persiuntimas 6d.

C. Miller ' ~ ~ ~
Kaina 5/-

Brian Kelly
DENTS (vadovėlis žymiai pažengusiems mokiniams).

Max Bellows: ENGLISH-GERMAN DICTIONARY (moderniškas 
angliškas ir angliškai-vokiškas žodynas, įrištas drobėje). Kaina 12/6. Pers. 9d.

TIEMS. KURIE NAUDOJA LENKU KALBA REKOMENDUOJAME:
C. E. Eckersley and M. Corbridge-Parkaniowska : ESSENTIAL ENGLISH FOR 

POLISH STUDENTS (įvedamasis kursas pradedantiems, su lenkiškas 
paaiškinimais ir pastabomis). Kaina 2/-. Persiuntimas 4d.

Persiuntimo mokestis sumažėja pusiau, jei užsisakoma penkios ar daugiau knygų. 
Jei norima, kad knygos būtu siųstos registruotu paštu papildomai pridėkite 4 
penus. Visos šios knygos yra siunčiamos ir i Vokietija, Prancūzija ir kitus 
kraštus ir tuo atveju persiuntimo mokestis padidėja 4 penais.

UŽSAKYMUS, kartu su mokesčiu už knygas ir persiuntimą, siuskite:-

THE VISTULA PRESS LIMITED
449, Oxford Street, London, W.1

Persiuntimas 4d.
STUDENTS. K

ir eil). Visiškam kalbos

A GRAMMAR of MODERN ENGLISH FOR FOREIGN STUDENTS.
Persiuntimas 4d.
AN ADVANCED ENGLISH COURSE FOR FOREIGN STU- 

Kaina 8/-. Pers. 6d. 
vokiškai-

FONDUI
teryje bus galima įsteigti Kultūros Fondo 
apylinke. Jeigu apylinkė neisisteigtu, pini
gai būtu perduoti apygardai, jei tokia isis- 
teigtu šiame krašte. Kol kas šia pirmąją 
suma saugoja ja uždirbės skyrius.

Pats vakaras praėjo gana šviesiai. Tiesa,

KOLEKTYVO LOTERIJA
šičia pasirodys nuoširdi, Meno Kolektyvas 
įsipareigoja dar intensyviau dirbti tėviškės 
vardui garsinti. Pirmoje eilėje jis statys 
J. Krumino :PABAIGTUVES’’ ir R. Spalio 
patriotini vaidinima "TĖVYNĖS NAMAI.”

J C SU SIRDIS
Beveik kiekviena kūno dali galime valdy

ti. Galime užmerkti akis, kuriam laikui 
sulaikyti kvepavima, tik niekad negalime 
nutraukti arba pakeisti savo širdies darbo. 
Jei ji sustotu nors dešimčiai sekundžių, ji 
niekad jau nepradėtu plakti, išskyrus retus 
atsitikimus — stebuklus, apie kuriuos retai 
tegirdi me.

Štai truputis žinių apie jūsų širdi, jūsų 
kūno organa, kuris dirba visa jūsų amžių, 
be poilsio, sąžiningai.

Jos svoris, apytikriai, yra 280 gramu. Si 
maža, lygi jūsų kumščio didžiui, pompa 
kiekvienu savo susitraukimu 1 gyslas išme
ta 168 gramus kraujo. Sudėjus 24 vai. 
širdies darba gauname, kad ji per ta laika 
perleidžia per save ir išmeta i gyslas apie 
20 tonu kraujo! Ypatingais atvejais 
kaus darbo, kada padažnėja 
gali ta kraujo kieki pakelti 
o kartais ir daugiau.

Kad išgyvenus vidutiniška 
turi suplakti nemažiau kaip 
kartu. Dažnai net su priedu dar 1.000 mili
jonu kartu, kuri sudaro ivairūs nenorma
lūs širdies pertempimai.

Bet ir širdis, kaip ir kiekvienas kitas 
organas,, gali susirgti. Širdies liga yra pavo
jingiausias žmogaus priešas. Ji atima dau
giau gyvybių nei vėžys, džiova, plaučiu 
uždegimas arba kurios kitos ligos. Širdies 
sutrikimai-ligos gali būti pagydomos, kaip 
ir daugelis kitu ligų.

Širdies sutrikimai yra gana skaitlingi. 
Vienas iš keturiu pas gydytoja atsilankan-

pulsas) 
iki 50

(sun- 
širdis 
toriu.

amžių
3.000.000.000

irdis

Subatvakari linksmai praleisi — pasik
vietęs talkon APUOKA is 38 Melville 
Road, Coventry.

Maloniai praleisite atostogas pigiame 
VIEŠBUTY J E-PENSIJONE Londone. 
Pemakvojimas nuo 5/-. Kambarys su 
lovom nuo 12/-. Pusryčiai 2/-.

Pietūs 3/-.
CEDAR MANSION HOTEL

20 Gunterstone Road.
West Kensington. 

London, W.14 
Telf. FULham 0262

Susikalbama angliškai, vokieškai ir 
rusiškai. Dvi minutės kelio nuo pože
minio st. WEST KENSINGTON ir 
BARONS COURT.

dalyvauti 
J. Lauma- 
tebuvo tik

negalėjo atvykti programoje 
kviestieji kun. J. Kuzmickis ir 
kys. tad dailiojo žodžio atstovui 
ketvertas. K. BARENAS paskaitė ištrau
ka iš noveles "Nikodemas Nutautas", VL. 
ŠLAITAS eilėraščiu, P. KLEZAS novele 
"Debesėliams plaukiant" ir pora eilėraščiu 
ir R. SPALIS ištrauka iŠ didesnės jumoris
tinės apysakos "Kolchozas." Tarpais pro
grama papildė Lowtono trys linksmieji 
broliai — Vasiliauskas, Pilipavičius ir Nek
rošius, padainuodami P. Klezo parašytu 
aktualijų.

Programa tvarkė Steponavičius. Po pro
gramos rengėjai susirinkusius dar domino 
loterija, paštu ir kitomis linksmybėmis.

čiu ligoniu turi mažiau ar daugiau nesvei
ka širdi. Širdies ligų yra keliolika ir įvairiu 
pūsiu. Daugeliu atveju jos yra panašios. 
Kiekviena ligos pušis gydoma mediciniškai, 
įvairiu vaistu pagalba, bet pati pagrindinė 
priemonė yra — tinkamas gydymo sutvar
kymas ir ligonio sąžiningas prisilaikymas 
nustatytos dietos. Čia gali būti kelios pap
rastos taisyklės, kurios yra būtinos sergan
čiam širdimi, bet taipgi jos naudingos ir 
sveikiems, kad užtikrinus širdžiai normalu 
darba ir tuo įgalinus ja ilgiau tarnauti 
žmogui.

Būtinai apsilankyk pas gydytoja tyri
mui, jei pajunti žemiau išvardintus nega
lavimus: kroniška kosulį, apalpimo ar 
nusilpimo atsitikimus, kada užpuola astma, 
kada patinsta kojos, kada juntamas nesi
baigiantis nuovargis, juntami 
skausmai ar kada pajunti 
patankėjusi ir 
širdies plakirna.
ga. širdies liga

krutinės 
nenormalu 

besikartojanti 
kiekviena li- 
gydyti tuo

jau pradžioje, neužvilkinant jos. Nuo to 
labai daug priklauso jos greitesnis ir sėk
mingesnis pagydymas. Gi panašiu širdies 
negalavimu gydymo uždelsimas gali būti 
labai rimto širdies susirgimo priežastimi ir 
pradžia.

Klausykis tik gydytojo nurodymu, bet 
niekad neiškok patarimo pas nieko nenu
simanančius draugus, knygose ar kur nors 
kitur. Jei jau sergi širdimi, stenkis kiek 
galima daugiau"susidaryti ramaus poilsio. 
Nes niekas taip labai nekenkia išvargusiai 
širdžiai kaip fizinis nuovargis ir neturėji-" 
mas poilsio. Venk rūkymo, alkoholio ir bet 
kokio nervinio susijaudinimo. Sėskis ten. 
kur gali pakeisti stovėjimą, gulki, kur gali 
pakeisti sėdėjimą ir pan. Išmok ramiau 
vaikščioti, niekad nebėk, nelaipiok laip
tais ir .f t. Tai yra taisyklės, kuriu niekad 
negali pamiršti tas, kuris serga širdies liga, 
prie kuriu jis sūri priprasti ir tada turės 
tvirta pamata pilnam širdies gydymui, kad 
ir kažikokios rūšies susirgimas bebūtu.

(/.< RD) Parengė Alf.Kirkilionis

dažniau
Kaip ir 

reikia

SVARI IR PATOGI NAKVYNE 
prie pat jūros. Geras ir skoningas 
maistas pilnai dienai 12/6.

PUIKUS MIESTAS ATOSTOGOMS!
Rašyti itiuo adresu :

Mr. Leonardus ZIVATKAUSKAS, 
62, Holmfield Rd., BLACKPOOL.

SMULK U S SKELBIMAI
mokytojo

įvairu žinojimo laips 
egzaminams. Tautybe 
varbu. Mrs. Halton,
Gardens, S.W.5. telef. FRO 788

4, 6 is 12 
rūpės, pagal

amžius nes- 
Earls Court

TAUPYK TABOKA ! Papirosinės gilzės. 
1 dėžutė 500 št. kainuoja 5 šil. Mašinėlė 
kontinentinio tipo — 2/6, toki pat angliško 
tipo— 1/-. Persiuntimas paštu iki 4 dėžu
čių — 1/ (5. P-B SUPPLY CENTRE LTD. 
2, Albert Gate, London; S.W.I.

rn.

26 m. 
kuria

minster 
Line’s.

susipažint 1 
nuo 22 iki 
jama foto, 

pageidaujant vėliau gražinsiu, 
e šiuo adresu: A 178646, Buck- 
. U.S.C. Hostel, Nr. Grantham,

norinčios rimta

Waldron Brierlev Hill,

DOVANU PAKIRTAI: kavos, arba
tos, maisto ir rubu gali būti, siunčiami 
įjusu draugams Europon. Rašykit del 
nemokamu katalogu. Rašyti angliškai, 
vakiskai, rusiškai ar lenkiškai, adresu:

11,FREGATA LTD., Section , 
Greek Street. LONDON, W.i

Kontinentine dešra po 5/9 už švara (ne 
mažiau kaip 3 svarus) išsiunčiame i provin
cija gave pašto orderi. Rašyti: Continental 
Food Supplies, 255, Harrow Rd. LONDON, 
W.2.

Miss Margot Knitter, gyv. 88, Wel
lington Road, Oldham, Lane’s, paieško 
p. Leono Kontvainio.

ANGLOPOL LTD., Continental Em
ployment Agency, Licensed by LCC, 
255, Harrow Road, LONDON, W.2-. 
telef. CUN 0150 ir 7591. MES siūlome 
gerus darbus su gerais atlyginimais 
prityrusioms ir nepatyrusiems vyrams ir 
moterims : viešbučiuose, imonese, namu 
ruosos darbuose ir 1.1, tik asmenims, 
kurie turi leidimą is Darbo Ministerijos 
keisti darba. Laiškus rašyti tik anglu 
kalba, pridedant pašto ženklą atsakymui.

RECEPTAS
Jei nuotaika Jums suslubavo parašy

kit savo adresa APUOKUI.
Gausite naujai išperinta Nr

dar nematėt, taip pat ir Nr. 2
jei

Melville Road
Coventry

Printed by the Dragon Press 
49-51, John Street. Luton.
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